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A¨ggtest
med tidningen Gourmet
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Fyra specialister smaktestad
FJÄDERFÄ hade nyligen förmånen att få vara
med vid tidningen Gourmets äggtest inför påsken.
Nio olika sorters ägg hade dukats upp och på plats
fanns fyra specialister med stort intresse av ägg. 

Detta spännande och ganska unika testtillfälle med
ägg, hölls i tidningen Gourmets lokaler på Kungs-
holmen i Stockholm. På bordet hade dukats upp nio
olika ägg, såväl råa ägg uppslagna i plastmugg som
kokta ägg (inte för lösa, inte för hårda).

Runt bordet fanns fyra utvalda personer. Testledaren
Pia Bendel, matskribent på bland annat
Gourmet, kallade deltagarna för ägg-
specialister. Var och en med sin egen
expertprofil. De var:

Sebastien Boudet, en mycket
skicklig bagare som driver bage-
riet Petite France på Kungshol-
men i Stockholm. Han berättade
för Fjäderfäs utsände att han i sin
verksamhet är mycket noga med
äggens kvalitet. För honom är det
självklart att knäcka äggen på plats i
bageriet och Sebastien sa att han och hans
personal luktar och tittar på i stort sett varje ägg för
att se att kvaliteten är den rätta till aktuellt använd-
ningsområde. De använder 1 200 ägg varje vecka.

Lotta Lundgren, matskribent till professionen och
av Pia Bendel utnämnd till en sann äggälskare. 

Magnus Svensson, tvåbarnsfar med ägg som en av
de viktigaste ingredienserna i familjens kök. 24 ägg
per vecka använder hans fyrapersoners familj. Mag-
nus finns yrkesmässigt på Restaurangakademien och
han är kreativ ledare på sommelierutbildningen.

Henrik Larsén, äggproducent på Springsta Säte-
ri utanför Västerås och som ordförande för lan-
dets äggproducenter i Svenska Ägg, naturligt-
vis också en stor expert på ägg.

Men låt oss börja med den grundläggande
frågan, innan vi går in på själva testen: Hur
ska ett riktigt gott ägg smaka?

Äggtesten med Gourmet visade inte oväntat
att smaken är som ... men också skillnaderna är

mycket små och ibland svåra att precisera. Dock
lyckades de fyra äggexperterna väl i sin formule-

ringskonst. Inte bara sommelierutbildaren Magnus
lät som bästa sortens vintestare utan alla släppte loss
smakordsskapandet. 

Vad sägs om följande beskrivningar av smaker

Hur smakar
ett riktigt 
gott a¨gg?
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�A¨gg a¨r en
subtil ra˚vara.
Godaste a¨gget? 
� Sva˚rbedo¨mt!�
Lotta Lundgren, mat-
skribent och a¨gga¨lskare

de ägg

som testgruppen kunde urskilja i
testäggen? Observera att man även
bedömde äggets konsistens, ut-
seende och lukt och kommentarer
fälldes om både vitan och gulan.

“Skön vanilj med kolaton”, Mag-
nus

“Behaglig textur, vitan skön mot
gommen”, Sebastien

“Smakar färskt. Ton av vete?”, Lotta

“Fin och rund smak”, Henrik

“Sur och parfymerad, smakar diskmedel”, Mag-
nus

“Gott!, Lotta

“Kvalitet”, Henrik

“Sockerkaka!”, Magnus

“Bra rökighet, men lite bitter”, Magnus

“En äggig smak, alltså en påtaglig äggsmak”,
Lotta

“Smörtoner i gulan”, Magnus

... full fart 
pa˚ a¨a¨gggg--

ssmmaakkoorrddss--
sskkaappaannddeett

forts på nästa sida
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�Jag ko¨per givetvis hela¨gg
och kna¨cker dem sja¨lv�
Sebastien Boudet, bagare som driver
bageriet Petite France i Stockholm.

Sebastien fo¨ra¨dlar i sin bageriverksam-
het 1 200 a¨gg i veckan till de mest fan-
tastiska bakverk.

I bakgrunden ses ta¨vlingsledaren 
Pia Bendel.

�A¨gg a¨r basen fo¨r sa˚
mycket i ko¨ket. Sja¨lva go¨r
vi av med cirka 24 a¨gg i
veckan�
Magnus Svensson om sin a¨gganva¨nd-
ning hemma med familjen pa˚ tva˚ vuxna
och tva˚ barn.

Magnus a¨r en erka¨nd smakexpert och
han jobbar pa˚ Restaurangakademien
och a¨r kreativ ledare pa˚ sommelier-
utbildningen.
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Vilket ägg var bäst?
Äggtesten var en så kallad blindtest. Testpersonerna
visste alltså inte vilka sorters ägg som ingick i testen.
De nio olika äggen (från fyra olika äggpackeriföre-
tag)  var inköpta i några livsmedelsbutiker i centrala
Stockholm. Testen avgränsades till de äggsorter som
fanns i de besökta butikerna och max två sorter av
samma varumärke fick användas. Äggen poängbe-
dömdes på skalan 1-20. Det segrande ägget fick av de
fyra testpersonerna genomsnittspoängen 16. Men
marginalerna var små och ägget på sista plats fick
genomsnittspoängen 11.
I en överenskommelse med tidningen Gourmet
avslöjar Fjäderfä inte namnet på det segrande ägget
här och nu. Avslöjandet av var Sveriges godaste ägg
produceras samordnas nämligen med tidningen
Gourmet.

ÄÄggggtteessttrreeppoorrtteerr::  SSvveenn  SSeecchheerr

Juryn i arbete, med Pia Bendel till höger. Här pågår
poängräkning i den ambitiöst upplagda äggtesten.  

�A¨gg a¨r en sja¨lvklar och
utso¨kt ra˚vara fo¨r varje
ko¨k�
Henrik Larse´n, a¨ggproducent, som tyck-
te att det var intressant att diskutera
a¨ggsmaker med de smakexperter som
deltog i a¨ggtesten

Läs även tidningen Fjäderfä 
nr 4-2009. 

Där besöks äggbonden 
som proderar de godaste äggen.
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